
B alas s ag/armat Váro s P olgórmestere
2660 Balassagyarmat, Rákóczifejdelem t l2.

Telefon: 3 5/5 05-900, fax: 3 5/300-7 82, email : pmester@,bala.ssag/ mat.hu

pÁrylzltrr HIRDETMENy

a Balassagyarmato Patvarci u. 20. tet tér 7. ajt szám alatti
kiiltségalapon meghirdetett lakás

meghatározott id tartamra szóló (3 év) - tiirtén bérbevételére

Balassagyarmat Város Önkormányzatapá|yénatot ír ki azonkormányzattulajdonábanlév , 50
m2 alapter{iletti, cisszkomfortos komfortfokozatir, bekcilt ózhetó mtiszaki állapotri , 2660
Balassagyatmat, Patvarci u. 20. tet tér 7. ajt szán alatti lakás kciltségalapon tortén
bérbeadására.

A lakásra pályázatot nyrijthat beo akinél az egy f re jutó havi nettó jiivedelem a
mindenkori iiregségi nyugdíjminimum tisszegének másfélszere iisszegét meghaladja
(42.750.-Ftlf lhó)o egyedíilálló esetében a kétszeresét (57.000.-Ftlfalht),
tartozása nincs az iinkormányzat felé.

Azingatlan egy szoba; konyha; el szoba; fiird szoba WC-vel; éléskamra helyiségekb l ál1.

Mtiszaki állapot: bek lt zhet

A lakás havi lakbére koltségelven: 20.550.- Ft + kiilon szolgá|tatás díja

A bérlet id tartama:3 év

A lakás megtekinthet : 2022.januar 18. kedd 14 00- 15 @ órak zott.

A páIyázattal kapcsolatban további információ a Balassagyarmati Kcizcis Önkorm ényzati
Hivatal Telepiilésfejlesztési, Varosiizemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Os ályat l
kérhet (06135l505-978 telefonszámon, a vidami@balassagyarmat.hu, illetve a
martontamas@balassagyarmat.hu email címeken kérhet .

(1) A páIyázathoz mellékelni kell:
a.l apáIyáz és a pályáz val egytitt koltciz családtagok jovedelem igazolását,
b.l apályáz nyilatkozatát arról, hogy a lakásba koltozo személyek egyike sem rendelkezik

onálló bekoltcizhet lakástulajdonnal,
c.l a munkáltat ja ígazolását arról, hogy a munkavégzésre iranyuló foglalkoztatási

j ogviszo ny a határozatlan id re szóI,



(2) 
^ 

páIyázatnak tartalmaznia kell:

o apáIyázó(k) nevét, lakcímét, telefonos elérhet ségét;
o nyilatkozatot, hogy apáIyázó megfelel a 1. pontban el írt feltételeknek;
o a páIyázókkal egyiittk ltoz k nevét, lakcímét;
o nem tartalmazzaa 1. pont szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat.

(3) Ervénytelen a pólytízat, ha:

. azt apáIyazati határid letelte után nyujtották be;
o olyan személy páIyázott, aki páIyázat benyrijtására nem lett volna jogosult;
. nem tartalmazza a2. pont szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat.

A pá|yázatot 2022. 01. 25. t2W ráig beérkez leg kell beny jtani a mellékelt
formanyomtatványon (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem rit. t2.). A postára adás
napját gy kell megválasztani, hogy a pályázat a megadott címre a pá|yázati határid
utolsó napjáig biztosan megérkezzen.

A pályázatkiír ja fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pá|yázatok esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa a pá|y ázati elj árást.

Balassag y armat, 2022. januétr 4 .

Gábor



ApáIyín

Neve: sziiletési neve:
Sztiletési helye, ideje: anyja neve:
Lakóhelye: . bejelentkezés ideje:

Családi állapota:
Munkahely neve, címe:

Fo glalko zása, beo sztása:
Jelen munkáltat náI a munkaviszony kezdete:
Nettó havi átlagj civedelme:

A lakásba vele egytitt kciltciz személyek:

Neve: sziiletési helye, ideje:
rokoni kapcsolat:... .. Anyja neve:
Lakóhelye: .

Neve: szi,iletési helye, ideje:
rokoni kapcsolat:..... Anyja neve:
Lakóhelye: .

Neve: sztiletési helye, ideje:
rokoni kapcsolat:... .. Anyja neve:
LakóhelyÓ: . .. ....... 

"

Biintet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Balassagyarmat, év . . .. hó . nap

páIyáz pály áz házastársa/élettársa

A kérelemhez csatolni kell:
A munkáltató igazolását, an l, hogy a pályáz munkavégzéste irányuló jogviszonya
határozatlan id re szó|;
Jcivedelemigazolás a havi átlagj vedelemre, illetve egyéb rendszeres jcivedelemre vonatkozó
igazolást, nyugdíjas esetében a nyugdíjfolyósít igazgatóság áItaI kiállított igazolást a nyugdíj
osszegér l (zold csíkos igazolás);
Nyilatkozatot arc l, hogy a lakásba kcilt<iz személyek egyike sem rendelkezik nálló
lakástulajdonnal;
Nyilatkozat,hogy apáLyázó megfelel a pályázati kiírásban el írt feltételeknek.

Tart zkodási helye: ... bejelentkezés-bek ltcizés ideje:


